


Spojení nejnovějších softwarových pokroků s naším
důvěryhodným hardwarem je klíčem k našemu úspěchu
a zároveň chrání zabezpečení dat a soukromí našich
zákazníků je prvořadý.

Yale Access je zcela nová mobilní aplikace Yale, která
zákazníkům umožňuje vzdálený přístup a správu
inteligentních produktů Yale z mobilní aplikace Yale
Access. Tato aplikace umožňuje uživatelům zamykat a
odemykat, sdílet přístup s důvěryhodnou rodinou nebo
přáteli, prohlížet historii přístupu, přijímat oznámení o
aktivitě zámku a kontrolovat životnost baterie zámku
odkudkoli na světě. Aplikace funguje společně s
mostem Wi-Fi Yale Connect, aby uživatelům umožnila
zjistit stav jejich zámku a pracovat na dálku.

Aplikace Yale Access pracuje s celou řadou chytrých
produktů, včetně chytrých zámků a dalších produktů pro
zabazpečení vstupu/přístupu.

Náš nový chytrý zámek „Linus®“ a aplikace Yale 
Access hýbe průmyslem vpřed tím, že nabízí
bezkonkurenční zabezpečení a pohodlí v našem
každodenním životě a jedinečné možnosti, jako je 
přístup domů pro hosty, doručování do domácnosti a 
služby.
Naše produkty Yale Access se bezproblémově integrují
s partnery, jako jsou Google Assistant, Amazon Alexa a 
Apple HomeKit.

Integrovali jsme také naše alarmy Yale, takže váš
poplašný systém bude automaticky deaktivován, když
je zámek odemčen prostřednictvím systému Yale 
Access.

Chytré bezpečnostní produkty, které zapadají do 
vašeho života, je výrazně snazší, aniž byste si toho
všimli. Yale Access vám nabízí důvěru, pohodlí a 
konektivitu pouhým stisknutím tlačítka na smartphonu.

Příběh Yale Access

Po celém světě společnost Yale neustále

zavádí inteligentní řešení zabezpečení

domácnosti, která chrání lidi a věci, které

máme rádi. Společnost Yale se svými 180 

lety zkušeností v oblasti zabezpečení se 

zavázala k inovacím a neustále rozšiřuje

nabídku produktů.
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Členění podle kategorie

Chytré spotřebiče Ovládání a připojení Zabezpečení Domácí zábava Komfort a osvětlení Řízení energie

Smart Home 2019

• Velké spotřebiče, jako jsou
ledničky, pračky, myčky
nádobí, trouby atd.

• Malé spotřebiče, jako jsou
kávovary, vakuové a žací
roboty, mikrovlnné trouby

• Brány / rozbočovače, které jsou
schopné ovládat zařízení všech
segmentů

• Chytré reproduktory s 
primárním zaměřením na
ovládání a digitální asistenty

• Ovládací tlačítka a inteligentní
zásuvky / zásuvky

• Digitálně připojená a řízená
zařízení pro prevenci
vloupání a další
bezpečnostní problémy

• Pohybové senzory, dveřní
zámky, bezpečnostní kamery, 
zařízení k prevenci
nebezpečí, jako jsou senzory
vody nebo kouře

• Připojená a ovládaná
zařízení pro zábavní
účely

• Multifunkční zábavní
systémy se zaměřením
na zábavu

• Dálkové ovladače pro
zábavu

• Digitálně připojená a řízená
zařízení pro zlepšení živé
atmosféry

• Inteligentní osvětlení / 
žárovky

• Senzory oken / dveří, 
stínicí zařízení, ovládání
garážových vrat

• Digitálně připojená a řízená
zařízení pro úsporu energie

• Zahrnuté produkty: 
termostaty, ovládání
radiátorů, snímače teploty / 
větru / vlhkosti, ovládání
klimatizace
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Úroveň zabezpečení
(tj. Ochrana proti vloupání)

Další možnost otevření mimo běž. klíče

Správa přístupových práv na zámku dveří

Snadná instalace bez vrtání nebo kabeláže

Kompatibilita / interoperabilita se systémy chytrých telefonů a 
/ nebo výstražnými systémy, kamerovými systémy

Správa přístupových práv prostřednictvím aplikace kdykoli a
kdekoli

Design / styl / estetika / barvy

Vzdálený přístup / otevření (tj. Z telefonu,
tablet nebo notebook, když jsou mimo pracoviště)

61
%

65%

74%

90%

60%

60%

53%

50%

29%

25%

22%

9%

33%

30%

43%

37
%

1%

4%

10%

10%

7%

10%

4%

13%

Velmi důležité Spíše důležité Není důležité

* Source: IFSEC Global, ASSA ABLOY, The Smart Door Locks Report 2018, "What smart door lock services would you be willing to pay for?"

Význam funkcí pro inteligentní zámky *
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Proč si tedy vybrat Yale?
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Chytrý zámek, který přichází s 
jednou věcí, žádný jiný zámek
nemá ...
180 let zkušeností v oblasti
zabezpečení.

Chytrý zámek Linus®
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Nejlepší uživatelský
zážitek ve své třídě
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Automatické zamykání
a odemykání, jak
přicházíte a odcházíte

Yale Linus L1 Content
Pack
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Pro klid v duši může funkce automatického zamykání
automaticky zamknout vaše dveře, když odjíždíte na
den, a to buď okamžitě po zavření, nebo po
nastaveném čase prostřednictvím aplikace Yale 
Access.

Když se vrátíte domů a půjdete ke svým dveřím, 
automatické odemknutí jej poté znovu odemkne díky
geografickému oplocení, takže nemusíte tápat s klíči.



Nejlepší design a 
materiály ve své třídě
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Dvě barvy, které ladí
s vašimi dveřmi!

Yale Linus L1 Content
Pack
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Yves Behar, 
navrhující objekty, 
které vyprávějí příběhy

Yves Behar, švýcarský designér a podnikatel, je 
zakladatelem a hlavním designérem Fuseproject, 
oceňované firmy zabývající se průmyslovým designem a 
vývojem značek.

Behar je také spoluzakladatelem a hlavním kreativním
ředitelem značky August, sesterské společnosti Yale. Před
založením Fuseproject, Yves byl vedoucím designu v Silicon 
Valley kanceláře Frog Design a Lunar Design, vyvíjející
identity produktů pro klienty, jako jsou Apple a HP.

Yale Linus L1 Content
Pack
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„Návrh nejlepší inteligentní domácnosti bylo mým snem od doby, kdy jsme s 
Jasonem Johnsonem v srpnu 2013 začali, ale mít příležitost přinést tuto
technologii evropskému publiku překračuje naše očekávání. Od prvního dne
jsme vždy chtěli inteligentní dům, který neomezují klíče , což usnadňuje
rodinám bezpečný a spolehlivý vstup a odchod z jejich domova, a díky zámku
Linus® pokračujeme v uskutečňování tohoto snu. Při vývoji Linus® moje
filozofie designu vždy vyžadovala vysokou kvalitu materiálů a povrchové
úpravy, které zajišťují výkon, trvanlivost a splňují očekávání prémiového
hardwaru. Jako rodák ze Švýcarska, který nyní žije v Kalifornii, jsem nadšený, 
že konečně přinesu tuto technologii do Evropy. V průběhu celého procesu
jsme si stanovili naši prioritu, že Linus® dosáhne perfektní rovnováhy designu
a funkčnosti díky podpoře naší aplikace s 5 hvězdičkami, což uživatelům
umožňuje zabezpečit a sledovat svůj dům odkudkoli na světě. “

Yale Linus L1 Content
Pack
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- Yves Behar.



Plná kontrola z 
dlaně vaší ruky

Yale Linus L1 Content
Pack
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Proměňte svůj smartphone nebo Apple Watch ve
svůj klíč. Intuitivní aplikace Yale Access pro vaše
zařízení Android nebo iOS vám umožňuje
spravovat přístup vašeho domova na dálku. * 
Můžete sdílet přístup s lidmi, kterým důvěřujete, 
zobrazovat aktivitu a přijímat oznámení.

* Yale Connect Wi-Fi Bridge je vyžadován pro funkce, jako je zamykání / 
odemykání dveří na dálku, okamžitá upozornění na váš telefon a pro integrace, 
jako jsou hlasové asistenty.



Přístup způsobem, 
který vám vyhovuje

Chytré hodinky

Ovládejte a spravujte své dveře pomocí aplikace
Yale Access na jakémkoli smartphonu IOS nebo
Android. Hodinky Apple můžete také použít k 
odchodu a odchodu. Snadný přístup s aplikací
Yale Access.

Chytrý telefon

Uschovejte si
původní klíč

Inteligentní
klávesnice Yale

Yale Linus L1 Content
Pack
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Instalace je hračka

Yale Linus L1 Content
Pack
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Linus® Smart Lock se snadno instaluje přes
stávající cylindrickou vložku na vnitřní straně
vašich dveří, takže si můžete ponechat a používat
své původní klíče. Vaše přední dveře budou
zvenčí vypadat stejně jako dřív - aniž by byly
odhaleny jakékoli chytré funkce.



Chytrý zámek Linus®

Udělejte své dveře chytřejšími díky bezklíčovému
zámku dveří, který vám zajistí a zjednoduší život. 
Elegantní design v kombinaci s nejmodernější
technologií.

Linus® Smart Lock je bezpečný zámek dveří, který vám
umožní zamknout a odemknout dveře - ať jste kdekoli. 
Získejte přístup bez klíče, podívejte se, kdo a kdy
přichází, udělejte hostům virtuální klíče a zkontrolujte, 
zda jsou dveře otevřené nebo zavřené.
Užijte si klid, chráněný nejnovější technologií Yale 
Smart Lock s 180letou zkušeností v oblasti
zabezpečení.

Yale Linus L1 Content
Pack
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Best New Smart 
Home  Devices from 
CES 2020

- The Ambient

Product Design Awards 
– Security system
category

- The Red Dot

Product Design Awards 
– Smart products
category

- The Red Dot

Diamond Awards –
Smart tech
category

- DISTREE

Nabízeno jako uznání
nejlepších produktů a 
obchodního potenciálu
vystavovatelů

Oceněný design

2020
smart product

Nominated - UX 
Product  Design 
Awards

- UX Design Awards

Yale Linus L1 Content
Pack
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Aplikace Yale Access

Inteligentní technologie umožňující více funkcí:

• Technologie dveřního senzoru a automatický zámek

• Monitorování aktivity - Vždy víte, kdo a kdy přijde

• Přístup pro hosty - Správa přístupu pro kohokoli

• Dálkové funkce - Ovládejte a sledujte své dveře odkudkoli na světě

• Slovně zamkněte dveře pomocí Alexa, Siri nebo Google Assistant.

• Integrujte se s nejlepšími hostitelskými platformami, jako je Airbnb, a spojte se s 
předními systémy domácí bezpečnosti.

• Vzdálené funkce, jako je odemykání a zamykání dveří odkudkoli na světě, budou
možné díky připojení Yale Connect Wi-Fi Bridge, který propojuje zámek s WiFi
routerem.

Yale Linus L1 Content
Pack
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Funkce aplikace Yale Access

Ovládání aplikace

Zamkněte a odemkněte dveře z aplikace
kdekoli na světě.

Yale Linus L1 Content
Pack
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Technologie DoorSense ™

Zámek zkontroluje stav dveří a sdělí
vám, zda jsou vaše dveře bezpečně

zavřené a zamčené.

Monitorování činnosti

Podívejte se, kdo a kdy přichází, pomocí
kanálu aktivit. Zkontrolujte, kdo dveře

odemkl a zda a kdy byly skutečně otevřeny. 
Nastavit upozornění, která upozorní, když

konkrétní lidé dorazí domů.

Přístup pro hosty

Udělte neomezené virtuální klíče platné po
dobu několika týdnů, několika hodin nebo
několika minut. Už se nemusíte starat o 

ztracené nebo odcizené klíče.



Yale Linus® Smart Lock
Chytrá 

Klávesnice Yale
Yale Connect  
Wi-Fi Bridge

Yale Linus® Modulární 
Cylindrická Vložka

Produktové portfolio

Yale Linus L1 Content Pack 21



Yale Connect Wi-Fi Bridge
Pro funkce, jako je zamykání / odemykání dveří na dálku, 
okamžitá upozornění na váš telefon a pro integrace, jako
jsou hlasové asistenty.

Monitorujte přístup
odkudkoli

Vždy víte, kdo a kdy
přijde a zda jsou vaše
dveře zamčené nebo

odemčené. Stav
zámku můžete kdykoli

a odkudkoli
zkontrolovat.

Otevřete dveře, 
když nejste doma

Ze smartphonu
okamžitě

odemkněte dveře
návštěvníkům na

dálku a zamkněte je 
za sebou, ať jste

kdekoli.

Povolte integrace, jako
je hlasový asistent

Pomocí zařízení Voice 
Assistant odemkněte
dveře (pomocí PIN *), 

bezpečně je zamkněte a 
kdykoli zkontrolujte stav

Smart Lock.

Yale Linus L1 Content
Pack



Chytrá Klávesnice Yale
Ideální pro děti, hosty nebo úklidovou firmu, 
která vám umožní přístup do vašeho domova
bez tradičního klíče nebo chytrého telefonu.

Snadné použití pro 
každého

Ideální pro hosty, 
vašeho psího mazlíčka, 

domácího kutila, 
údržbáře nebo

obchodníky, kteří mají
přístup do vašeho

domova.

Vědět, kdo a kdy přijde
Sledujte, kdo vstoupil do 

vašeho domova, s 
jedinečnými kódy pro 

každého hosta.

Užijte si klid
Můžete si být jisti, že

můžete dveře
odemknout, i když vám
v telefonu dojde baterie

nebo ztratíte
smartphone nebo klíče.

Yale Linus L1 Content
Pack
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Společně chytřejší
Propojte svůj Linus® Smart Lock s předními inteligentními domácími systémy, 
hlasovými asistenty a platformami pro pronájem prázdnin pro snadné ovládání
zámku a správu přístupu.
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Možnosti integrace 
s třetími stranami
(pro služby pro domácnosti / pronájmy)

Yale Linus L1 Content
Pack
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Linus® Smart Lock
Název 
produktu

Chytré zámky
Kategorie 
produktu

Značka

Vlastnosti 
produktu

• Vzdálené funkce

• (Vyžaduje se Yale Connect Wi-Fi Bridge)

• Správa hostů

• Monitorování aktivity a oznámení

• Technologie DoorSense ™:

• vědět, kdy jsou vaše dveře zavřené nebo

pootevřené

• Dvě barvy odpovídající vašim dveřím: 

stříbrná a černá

Lehká instalace
Hodí se k široké

škále dveří

Ovládání aplikace

Spravujte přístup do 
svého domova
odkudkoli pomocí
aplikace Yale Access

Automatické zamykání

Automatické zamykání
a odemykání, když jste
poblíž

Pracovat s:
Jsme partnerem předních inteligentních domácích
systémů včetně Apple HomeKit, Google Assistant, 

Alexa a dalších, abychom vám pomohli
zjednodušit a zabezpečit váš život.

Jak to funguje:
Stáhněte si naši bezplatnou aplikaci Yale Access 

pro iOS a Android. Náš Linus® Smart Lock pracuje
s naší řadou Yale Access - další informace najdete

na našich webových stránkách.

Wi-Fi vyžaduje Yale Connect Wi-Fi Bridge

Yale Linus L1 Content
Pack
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Linus® Smart Lock Smart Door Locks
+ Yale Access Module

Sync & SR alarmy*

Yale Linus L1 Content Pack 45

Propojeno s dalšími produkty z řady
Yale Access

Smart
Safe

* Cloud to cloud integration - Requires the Yale Connect Wi-Fi Bridge, and SR or Sync Alarm to either a Yale Smart Lock (and module) or the new Linus® Smart Lock.

Smart Cabinet Lock



Linus® Smart Lock

Yale Linus L1 Content
Pack
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Chytré zámky a alarmy Yale

Smart Door Locks + Yale Access
Module

Connect
Bridge

Pro větší pohodlí bude poplašný systém automaticky deaktivován, když
je zámek odemčen prostřednictvím systému Yale Access.

Connect
Bridge

+ + or

or++

Sync alarm SR
alarm

Sync alarm SR
alarm



Děkujeme za 
pozornost


